
↘ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
↘ ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ
↘ ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ…

ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ!
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
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Χρήσεις:
Κατάλληλο για πλακάκια, πέτρα, βοτσαλωτά και 
άλλες οξύμαχες επιφάνειες
Αφαιρεί υπολείμματα κόλλας, αρμόστοκου, ασβέστη 
και αλάτων
Εφαρμόζεται με αραίωση έως 1/3 ή αδιάλυτο κατά 
περίπτωση

Χαρακτηριστικά: 
Καθαρίζει χωρίς αναθυμιάσεις
Δε διαβρώνει τους αρμούς
Δε διαβρώνει είδη υγιεινής, ανοξείδωτες μπαταρίες 
και αρμοκάλυπτρα

Κατανάλωση: 1 L / 20 m² ανάλογα με το είδος του 
ρύπου

Διάθεση: Δοχεία 1 L και 5 L

ACID CLEAN 
Ισχυρό όξινο καθαριστικό πλακιδίων & πέτρας

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
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HARD REMOVER
Όξινο καθαριστικό για αφαίρεση σκληρών λεκέδων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Χρήσεις:
Κατάλληλο για αγυάλιστα μάρμαρα, βερνικωμένες 
πατητές τσιμεντοκονίες, βοτσαλωτά NOVAMIX
Αφαιρεί ίχνη τσιμέντου και σκουριάς, επικαθίσεις 
αλάτων, υπολείμματα σαπουνιού
Εφαρμόζεται αδιάλυτο

Χαρακτηριστικά: 
Δε διαβρώνει και δεν αποχρωματίζει τους αρμούς
Δε διαβρώνει ανοξείδωτες επιφάνειες

Κατανάλωση: 1 L / 20 m² ανάλογα με το είδος του 
ρύπου

Διάθεση: Δοχεία 1 L



5

Χρήσεις:

Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες
Ιδανικό για γυαλισμένα μάρμαρα, πατητές 
τσιμεντοκονίες, μωσαϊκά, παρκέ

Χαρακτηριστικά: 

Δε χρειάζεται ξέβγαλμα
Δε διαβρώνει και δεν αποχρωματίζει τους αρμούς

Κατανάλωση: 1.200 - 1.500 m²/L με αραίωση 1/200 
Για καθημερινό καθαρισμό με αραίωση 1/100

Διάθεση: Δοχεία 1 L και 5 L

NEUTROCLEANER 
Ουδέτερο καθαριστικό όλων των επιφανειών

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
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ALCALINE CLEANER
Συμπυκνωμένο ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Χρήσεις:
Κατάλληλο για πλακίδια, πέτρα, σκυρόδεμα, 
γυαλισμένα γρανιτοπλακίδια, πατητές τσιμεντοκονίες, 
χαλαζιακά δάπεδα, εποξειδικές επιστρώσεις, 
τσιμεντόπλακες
Για βαθύ καθαρισμό από έλαια, λίπη, οργανικούς 
λεκέδες
Απομακρύνει επίμονους και δύσκολους λεκέδες 
όπως: κεριά, παρκετίνες, λίπη, γράσα, ακρυλικά 
βερνίκια, μαυρίλες από παπούτσια
Εφαρμόζεται με αραίωση ή αδιάλυτο κατά περίπτωση

Χαρακτηριστικά: 
Ιδιαίτερα συμπυκνωμένο και αποτελεσματικό
Έχει ελαφρά οσμή πεύκου
Δε διαβρώνει και δεν αποχρωματίζει τους αρμούς

Κατανάλωση: Γενικός βαθύς καθαρισμός: 1 L/200  m² 
με αραίωση 1/20
Αφαίρεση κεριών, παρκετίνης, κ.λπ.: 1 L/20 m² με 
αραίωση 1/5

Διάθεση: Δοχεία 1 L και 5 L
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Χρήσεις:

Κατάλληλο για πλακίδια, σκυρόδεμα, πατητές 
τσιμεντοκονίες, εποξειδικά-βιομηχανικά δάπεδα, 
τσιμεντόπλακες
Για καθαρισμό από έλαια, λίπη, γράσα, βερνίκια
Εφαρμόζεται με αραίωση

Χαρακτηριστικά: 

Ιδιαίτερα αποτελεσματικό
Δε διαβρώνει και δεν αποχρωματίζει τους αρμούς

Κατανάλωση: Γενικός βαθύς καθαρισμός 1 L/100 m² 
με αραίωση 1/10

Διάθεση: Δοχεία 1 L και 5 L

UNIVERSAL CLEANER ALC 
Αλκαλικό καθαριστικό γενικής χρήσης

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
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CLEANCOLL
Διαβρωτικό για αφαίρεση ρητινούχων λεκέδων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Χρήσεις:

Κατάλληλο για σχεδόν κάθε είδους επιφάνεια χωρίς 
βαφές
Αφαιρεί λεκέδες από ακρυλικές, εποξειδικές βαφές, 
graffiti
Αφαιρεί υπολείμματα κόλλας και αρμόστοκου 
εποξειδικής ή πολυουρεθανικής βάσης
Εφαρμόζεται αδιάλυτο

Χαρακτηριστικά: 

Σε υγρή μορφή 
Δεν είναι τοξικό

Κατανάλωση: 0,02 - 0,03 L/m² ανάλογα με την 
εφαρμογή

Διάθεση: Δοχεία 1 L
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CLEANCOLL SP
Διαβρωτικό σε μορφή gel για αφαίρεση graffiti 
& ρητινούχων λεκέδων

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Χρήσεις:

Κατάλληλο για αφαίρεση βερνικιών, graffiti, 
μαρκαδόρων, εποξειδικών και βενζινόκολλας
Ιδανικό για χρήση σε κάθετες και οριζόντιες 
επιφάνειες
Εφαρμόζεται αδιάλυτο

Χαρακτηριστικά: 

Σε μορφή gel
Εισχωρεί και καθαρίζει σε βάθος

Κατανάλωση: 0,20 - 0,30 L/m² ανάλογα με την 
εφαρμογή

Διάθεση: Δοχεία 1 L
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ΒΕΡΝΙΚΙΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ
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PLANOFINISH PU 2KW MAT
Πολυουρεθανικό αλειφατικό βερνίκι βάσεως νερού

ΒΕΡΝΙΚΙΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

Χρήσεις:
Κατάλληλο για εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα, 
τοίχους και χώρους με υγρασία
Κατάλληλο για πατητές τσιμεντοκονίες, πέτρα, ξύλο, 
προστασία από graffiti
Εφαρμόζεται αδιάλυτο

Χαρακτηριστικά: 
Προσδίδει ματ εμφάνιση
Περιέχει φίλτρα UV για υψηλή αντοχή σε ηλιακή 
ακτινοβολία
Παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα στην τριβή και σε 
μηχανικές καταπονήσεις
Δεν αλλοιώνει την απόχρωση της πατητής 
τσιμεντοκονίας PLANOCOLOR
Επιδέχεται επαναβαφή σε 30 λεπτά
Είναι συμβατό και με άλλα βερνίκια του συστήματος 
PLANOCOLOR, όπως τα DRY BRIGHT και                 
PLANOFINISH EPOXY

Κατανάλωση: 0,10 - 0,15 L/m² για εφαρμογή σε                 
2 στρώσεις, ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος

Διάθεση: Δοχεία 1 L και 4 L
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PLANOFINISH PU 2KS MAT
Πολυουρεθανικό αλειφατικό βερνίκι βάσεως διαλύτη

Χρήσεις:
Κατάλληλο για εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα, 
τοίχους και χώρους με υγρασία
Κατάλληλο για φυσικούς λίθους και πατητές 
τσιμεντοκονίες
Κατάλληλο για προστασία εποξειδικών συστημάτων
Προστατεύει από βρωμιές, νερό και ελαιώδεις 
ρύπους
Αραιώνεται με το διαλυτικό NOVATHINNER PU

Χαρακτηριστικά: 
Προσδίδει ματ ή ελαφρώς σατινέ όψη
Περιέχει φίλτρα UV για υψηλή αντοχή σε ηλιακή 
ακτινοβολία
Παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα σε τριβή και σε 
μηχανικές καταπονήσεις
Σε πατητές τσιμεντοκονίες PLANOCOLOR, όπως και 
σε ορυκτές επιφάνειες, συστήνεται ως αστάρι το    
DRY BRIGHT

Κατανάλωση: 0,20 - 0,25  L/m² για εφαρμογή σε                      
2 στρώσεις, ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος

Διάθεση: Δοχεία 1 L και 5 L

ΒΕΡΝΙΚΙΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ
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PLANOFINISH PU 2KS
Γυαλιστερό αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι 
βάσεως διαλύτη

ΒΕΡΝΙΚΙΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

Χρήσεις:
Κατάλληλο για εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα, 
τοίχους και χώρους με υγρασία
Κατάλληλο για φυσικούς λίθους και πατητές 
τσιμεντοκονίες σε πισίνες
Κατάλληλο για προστασία εποξειδικών συστημάτων
Αραιώνεται με το διαλυτικό NOVATHINNER PU

Χαρακτηριστικά: 
Προσδίδει γυαλιστερή όψη
Περιέχει φίλτρα UV για υψηλή αντοχή σε ηλιακή 
ακτινοβολία
Παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα σε τριβή και σε 
μηχανικές καταπονήσεις

Κατανάλωση: 0,25 - 0,375 L/m² για εφαρμογή σε             
2 - 3 στρώσεις, ανάλογα με την απορροφητικότητα 
του υποστρώματος

Διάθεση: Δοχεία 1 L και 5 L
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Χρήσεις:

Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Κατάλληλο για πατητές τσιμεντοκονίες, σταμπωτά 
δάπεδα, πέτρες, φυσικούς λίθους
Προστατεύει από έγχρωμους υδατικούς οργανικούς 
λεκέδες, λάδι, κρασί, μελάνι, κέτσαπ, κλπ
Εφαρμόζεται αδιάλυτο σε 2 - 3 συνεχείς στρώσεις

Χαρακτηριστικά: 

Προσδίδει σατινέ-γυαλιστερή όψη
Μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

Κατανάλωση: 0,15 - 0,20 L/m² ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος

Διάθεση: Δοχεία 1 L και 5 L

PLANOFINISH AC - S 
Προστατευτική επάλειψη ακρυλικής βάσης 
για πατητές τσιμεντοκονίες & φυσικούς λίθους

ΒΕΡΝΙΚΙΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ
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DRY BRIGHT
Αλειφατικό βερνίκι πολυουρεθανικής βάσεως νερού

ΒΕΡΝΙΚΙΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

Χρήσεις:

Ιδανικό για πατητές τσιμεντοκονίες, σκυρόδεμα, 
βοτσαλωτά, πέτρα
Εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις, η 1η αραιωμένη και           
η 2η αδιάλυτη

Χαρακτηριστικά: 

Προσδίδει σατινέ όψη
Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε γήρανση
Δεν αλλοιώνει την απόχρωση της πατητής 
τσιμεντοκονίας PLANOCOLOR

Κατανάλωση: 0,10 - 0,25 L/m² ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος και το είδος 
της εφαρμογής

Διάθεση: Δοχεία 1 L και 5 L
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Χρήσεις:

Κατάλληλο για δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας και 
πισίνες εσωτερικών χώρων
Κατάλληλο για πάγκους, τραπέζια από πατητές 
τσιμεντοκονίες σε εσωτερικούς χώρους
Παρέχει προστασία από συνήθη οικιακά χημικά
Συνδυάζεται με glitter

Χαρακτηριστικά: 

Προσδίδει γυαλιστερή όψη
Είναι άοσμο, ιδανικό για κλειστούς χώρους
Δεν αλλοιώνει την απόχρωση της πατητής 
τσιμεντοκονίας PLANOCOLOR

Κατανάλωση: 0,10 - 0,20 L/m² ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος

Διάθεση: Δοχεία 3 L (2 +1)

PLANOFINISH EPOXY 
Εποξειδικό βερνίκι νερού για εσωτερικούς χώρους 
βαριάς κυκλοφορίας

ΒΕΡΝΙΚΙΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ
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PROTECT 100
Υδροαπωθητική προστασία φυσικών λίθων & 
τσιμεντοκονιαμάτων

ΒΕΡΝΙΚΙΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

Χρήσεις:

Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Κατάλληλο για φυσικούς λίθους και μάρμαρα
Ιδανικό για σκυρόδεμα, βοτσαλωτά, αρμόστοκους 
πλακιδίων, πατητές τσιμεντοκονίες σε τοίχους
Εφαρμόζεται αδιάλυτο σε 2 στρώσεις

Χαρακτηριστικά: 

Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε γήρανση και ρύπους
Δεν αλλοιώνει την τελική όψη

Κατανάλωση: 0,10 - 2,0 L/m² ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος

Διάθεση: Δοχεία 1 L και 5 L
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Χρήσεις:

Κατάλληλο για φυσικούς λίθους και κονιάματα
Ιδανικό για μάρμαρα, σκυρόδεμα, βοτσαλωτά, 
αρμόστοκους πλακιδίων
Παρέχει προστασία από λάδι και υγρασία
Εφαρμόζεται αδιάλυτο σε 2 στρώσεις

Χαρακτηριστικά: 

Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε γήρανση
Δεν αλλοιώνει την τελική όψη

Κατανάλωση: 0,10 - 2,0 L/m² ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος

Διάθεση: Δοχεία 1 L και 5 L

PROTECT 200 
Αδιαβροχοποιητής σιλοξανικής βάσης για προστασία 
από ελαιώδεις ρύπους

ΒΕΡΝΙΚΙΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ
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PROTECT 300 S
Αδιαβροχοποίηση για φυσικούς λίθους & βοτσαλωτά

ΒΕΡΝΙΚΙΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

Χρήσεις:
Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Κατάλληλο για την προστασία φυσικών λίθων, 
φυσικών μαρμάρων, σκαπιτσαριστής πέτρας, 
βοτσαλόπλακων, βοτσαλωτών, τραβερτίνο, cotto και 
τσιμεντοκονιαμάτων από ρύπους
Παρέχει άμεση προστασία
Εφαρμόζεται αδιάλυτο σε 1 στρώση μέχρι κορεσμού 
χωρίς περίσσεια

Χαρακτηριστικά: 
Είναι άοσμο
Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε γήρανση
Δεν επηρεάζει την όψη και την απόχρωση
Δε δημιουργεί επιφανειακό υμένα

Κατανάλωση: 5 - 20 m²/L ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος

Διάθεση: Δοχεία 1 L και 5 L
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Χρήσεις:
Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Κατάλληλο για την προστασία γυαλισμένων 
επιφανειών μικρής απορροφητικότητας, όπως: 
γυαλισμένων φυσικών λίθων και πλακιδίων 
πορσελανάτο, φυσικών γρανιτών, μωσαϊκών
Παρέχει προστασία από graffiti σε γυαλισμένες 
επιφάνειες
Εφαρμόζεται αδιάλυτο σε 1 στρώση μέχρι κορεσμού 
χωρίς περίσσεια

Χαρακτηριστικά: 
Είναι σχεδόν άοσμο
Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε γήρανση
Δεν επηρεάζει την όψη και την απόχρωση

Κατανάλωση: Ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος
Για γυαλισμένες επιφάνειες: 2 - 3 L/100 m²

Διάθεση: Δοχεία 1 L και 5 L

PROTECT 900 S 
Αδιαβροχοποίηση με προστασία από λάδι & graffiti 
για γυαλισμένη πέτρα & μωσαϊκά

ΒΕΡΝΙΚΙΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ
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WET PLUS S
Αδιαβροχοποίηση με βρεγμένη όψη για φυσικούς λίθους 
& βοτσαλωτά

ΒΕΡΝΙΚΙΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ

Χρήσεις:
Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Κατάλληλο για φυσικούς γρανίτες, μάρμαρα, χτυπητή 
και σκαπιτσαριστή πέτρα, βοτσαλόπλακες, 
βοτσαλωτά, μωσαϊκά, πορόλιθους
Προστατεύει από υδατικούς ρύπους και λάδι
Συνδυάζεται ως 2η στρώση μετά το PROTECT 300 S
Εφαρμόζεται αδιάλυτο σε 1 στρώση χωρίς περίσσεια

Χαρακτηριστικά: 
Είναι άοσμο
Τονίζει το χρώμα προσφέροντας βρεγμένη όψη
Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε γήρανση
Δε δημιουργεί επιφανειακό υμένα

Κατανάλωση: 2 - 4 L/100 m² ανάλογα με το είδος της 
εφαρμογής

Διάθεση: Δοχεία 1 L και 5 L
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ACID 
CLEAN

HARD 
REMOVER

Λίπη & έλαια

Μπύρα

Καφές

Κρασί

Coca Cola

Μπογιά

Σκουριά ● ●

Τσιμέντο ● ●

Πίσσα

Παρκετίνες (κερί)

Τσίχλα

Τσιμεντόκολλα ● ●

Βενζινόκολλα

Λάστιχο

Μελάνι

Τσιγάρο

Ούρα & εμετός

Graffiti

Μαρκαδόρος 

Υπολείμματα βερνικιού

Αρμόστοκοι ● ●

Ασβέστης ●

Άλατα ● ●

Πουρί ● ●

Mαυρίλες από παπούτσια

Οικιακοί ρύποι

Εποξειδικές & πολυουρεθανικές βαφές

Πίνακας 01

Προϊόντα καθαρισμού & συντήρησης 
ανά είδος λεκέ
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ALCALINE 
CLEANER

UNIVERSAL 
CLEANER 

ALC
CLEANCOLL

CLEANCOLL 
SP

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ●

●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

● ● ●

● ●

● ●

● ●

● ●

Πίνακας 01

Προϊόντα καθαρισμού & συντήρησης 
ανά είδος λεκέ

Συμβουλές:
Για καθημερινό καθαρισμό οικιακών λεκέδων και ευαίσθητων 
επιφανειών, συνιστάται το NEUTROCLEANER
Τα καθαριστικά βάσεως νερού, χρησιμοποιήστε τα με χλιαρό νερό
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Πίνακας 02

Προϊόντα καθαρισμού & συντήρησης 
ανά επιφάνεια εφαρμογής

ACID 
CLEAN

HARD 
REMOVER

NEUTRO-
CLEANER

Κεραμικά 
πλακίδια /
Γρανιτοπλακίδια

● ● ●

Φυσικοί 
λίθοι ● ● ●

Μικρο
βοτσαλωτά / 
Μωσαϊκά / 
Terrazzo

● ● ●

Αγυάλιστα 
μάρμαρα ● ●

Γυαλισμένα 
μάρμαρα ●

Σκυρόδεμα /
Τσιμεντοκονιάματα ● ●

Πατητές 
τσιμεντοκονίες ● ● ●

Αρμόστοκοι ● ● ●
Πλακίδια 
cotto ●

PVC / 
linoleum ●

Τούβλα / 
κεραμίδια / 
τσιμεντόπλακες

●
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ALCALINE 
CLEANER

UNIVERSAL 
CLEANER 

ALC
CLEANCOLL

CLEANCOLL 
SP

● ● ● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

●

●

● ● ●

● Υπό προϋποθέσεις

Πίνακας 02

Προϊόντα καθαρισμού & συντήρησης 
ανά επιφάνεια εφαρμογής
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Πίνακας 03

Βερνίκια & προϊόντα αδιαβροχοποίησης 
ανά επιφάνεια εφαρμογής

PLANOFINISH 

PU 2KW 
MAT

PU 2KS 
MAT

PU 2KS
AC 
S

EPOXY

Κεραμικά 
πλακίδια / 
Γρανιτο
πλακίδια

Φυσικοί 
λίθοι ● ● ● ● ●

Μικρο
βοτσαλωτά 
/ Μωσαϊκά 
/ Terrazzo

●

Αγυάλιστα 
μάρμαρα ●

Γυαλισμένα 
μάρμαρα

Σκυρόδεμα 
/ Τσιμεντο
κονιάματα

● ●

Πατητές 
τσιμεντο
κονίες

● ● ● ● ●*

Αρμόστοκοι

Πλακίδια 
cotto

Τούβλα /  
κεραμίδια / 
τσιμεντό
πλακες
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PROTECT

DRY 
BRIGHT

100 200 300 S 900 S
WET 
PLUS 

S

● 

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● Υπό προϋποθέσεις
●* Μόνο για εσωτερικούς χώρους

Πίνακας 03

Βερνίκια & προϊόντα αδιαβροχοποίησης 
ανά επιφάνεια εφαρμογής
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